2019. aasta majandusolümpiaadi piirkonnavoor
Praktilise ülesande küsimused.
(maksimaalne punktide arv 37)
1. Vaata kaarti, loe kirjeldusi ja otsusta, millises asukohas Anton töökoja avas?
a. asukoht 1
b. asukoht 2
c. asukoht 3

(2 punkti)

2. Millise äriühingu Anton asutas?
a. Anton alustas tööd füüsilisest isikust ettevõtjana
b. Anton asutas osaühingu
c. Anton asutas aktsiaseltsi
d. Anton asutas täisühingu

(1 punkt)

3. Partnerlusviisi järgi liigitades on autoremont enamasti
a. B2B-teenuseks
e. B2C-teenuseks
b. P2P-teenuseks
c. P2B-teenuseks

(1 punkt)

4. Kui suur oli Antoni ettevõtte tööjõukulu 2018. aastal?
a. 40675 eurot
b. 39203 eurot
c. 29300 eurot
d. 48168 eurot

(3 punkti)

5. Osalise tööajaga Antoni ettevõttes töötav Jaan kuulub
a. mitteaktiivse rahvastikku hulka
b. hõivatute hulka
c. töötute hulka
d. heitunute hulka

(1 punkt)

6. Kus peab tööandja registreerima kõik tööle asunud töötajad?
a. töötamise registris
b. haigekassas
c. töötukassas
d. rahvastikuregistris

(1 punkt)

7. Millised alljärgnevatest väidetest kindlustuse kohta on tõesed, millised väärad?
(iga õige vastus 0,5 punkti)
a. Kindlustuslepingu sõlmimine algab kindlustushuvi väljaselgitamisest.
(õige)
b. Kindlustus on ainult kulu ja sellest on kasu ainult kindlustusseltsidel endil.
(väär)
c. Erinevatel kindlustusseltsidel on sarnast tüüpi toodete tingimused identsed.
(väär)
d. Kindlustusmaakler esindab alati kindlustusseltsi, mitte kindlustusvõtjat.
(väär)
e. Kindlustusleping röövimiste ja murdvarguse vastu kuulub kahjukindlustuse alla.
(õige)
f. Kaskokindlustuse puhul puudub alati omavastutus.
(väär)

8. Kas kindlustusselts oli kohustatud kabrioleti rikutud istme- ja põrandakatete kulu Antonile
korvama?
a. Ei, sest Anton oli sõlminud lepingu röövimise ja murdvarguse vastu
(1 punkt)
b. Jah, sest Anton on üürib ruume ning üürnikule peab katma tema kahju.
c. Jah, sest Anton oli kindlustusega lepingu sõlminud
d. Ei, sest nii väikeste summade korvamisega kindlustus ei tegele.
9. Milline on meister Mati pakutud laenu intressimäär, kui on teada, et intresse arvutatakse kord
aastas lihtintressi meetodil?
a. 15%
(2 punkti)
b. 12%
c. 30%
d. 5%
10. Millise laenutoote Anton valis?
a. Investeerimislaenu
b. Stardilaenu
c. Lühiajalise laenu
d. Laenu tulevaselt töökoja meistrilt Matilt

(2 punkti)

11. Milline on laenu käendaja kohustus, kui laenuvõtja ei täida oma lepingulisi kohustusi panga ees?
a. Käendaja kohustub tasuma ainult laenu põhiosa
b. Käendaja kohustub tasuma võlglase koguvõlgnevuse, kaasa arvatud trahvid ja viivised.
(1 punkt)
c. Käendaja ei maksa midagi, sest käendus on ainult garantii andmiseks
12. Milline on intressimakse suurus ühes kvartalis, kui Anton võtaks ühekordse tagasimaksega laenu
üheks aastaks 5000 eurot, aastaintressiga 8% ning tasuks intressi kvartaalselt?
a. 100 eurot
(2 punkti)
b. 400 eurot
c. 300 eurot
d. 33 eurot
13. Turundustegevuse planeerimiseks peab Anton määratlema oma töökoja teenuste sihtrühma.
Märgi ära Antoni autotöökoja potentsiaalse kliendi tunnused.
(iga õige vastus 0,25 punkti)
Äriklient
suurettevõte

ei

väike- või keskmine ettevõte ei
Eraklient
kõrge sissetulek

ei

keskmine sissetulek

jah
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jah
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jah

uue auto omanik

ei

vanema auto omanik

jah

14. Milline alljärgnevatest valikutest reklaami kohta on lähtuvalt sihtrühmast Antoni ettevõttele
kõige sobivam?
a. Reklaam televisioonis
b. Lihtsa kodulehe ja sotsiaalmeedia konto loomine, reklaam kohalikus raadios, infotahvel
maantee ääres, valguskast töökoja küljes.
(2 punkti)
c. Flaierite valmistamine ja postitamine, reklaam Google AdWords’is, valguskast töökoja küljes
d. Reklaam Google AdWords’is, valguskast töökoja küljes, professionaalse kodulehe loomine
pangalinkidega
15. Kui suured olid Antoni ettevõtte muutuvkulud 2018. aastal?
a. 3463 eurot
b. 4463 eurot
c. 6203 eurot
d. 7853 eurot

(2 punkti)

16. Kui suur oli Antoni ettevõtte kasum 2018. aastal? Anna vastus täisarvuna, vajadusel ümarda!
Vastus: 1051 eurot
(2 punkti)
17. Kui suur oli Antoni ettevõtte bilansi passiva summa 2018. aastal? Kui suur oli Antoni ettevõtte
bilansi passiva summa 2018. aastal? Anna vastus täisarvuna, vajadusel ümarda!
Vastus: 19 525 eurot
(1 punkt)
18. Kui suur oli Antoni ettevõtte omakapital 2018. aasta lõpus? Anna vastus täisarvuna, vajadusel
ümarda!
Vastus: 11 051 eurot
(1 punkt)
19. Kui palju oli Antoni ettevõtte pangakontol raha seisuga 31.12.2018? Anna vastus täisarvuna,
vajadusel ümarda!
Vastus: 14 410 eurot
(2 punkti)
20. Milline on Antoni ettevõtte maksevõime näitaja? Anna vastus sajandike täpsusega.
Vastus: 2,30 (19 525/ 8 474 = 2,30)
(2 punkti)
21. Milline stsenaarium on Antoni juhtumi lõpus kõige tõenäolisem?
a. Anton sulgeb oma ettevõtte ja läheb palgatööle tagasi, kuna ettevõtte kasum on jätkamiseks
liiga väike.
b. Anton jätkab oma ettevõtte arendamist, laiendab teenuste nimekirja ja sõlmib
kindlustusseltsidega lepingud. Hoolimata sellest, et tema ettevõte oli turul veel tundmatu,
oli tegevus esimesel aastal kasumlik. Ettevõtte maksevõime näitaja on piisavalt kõrge, mis
iseloomustab ettevõtet positiivselt. Anton säilitas oma soovitud elatustaseme.
(3 punkti)
c. Anton jätkab oma ettevõtte arendamist, et järgmisel aastal kasumit teenida. Kuigi esimene
tegevusaasta lõppes miinusega, kuna ettevõttel ei olnud piisavalt kliente. Samas säilitas
Anton oma soovitud elatustaseme ning maksis töötajatele piirkonnas konkurentsivõimelist
palka.
d. Anton sulgeb oma ettevõtte ja läheb palgatööle tagasi. Müügitulu oli liiga väike, seetõttu
pidasid paljud kliendid ettevõtet ebausaldusväärseks. Anton säilitas küll oma soovitud
elatustaseme ja maksis töötajatele piirkonnas konkurentsivõimelist palka, seetõttu olid aga
ettevõtte kulutused liialt kõrged ega ei lubanud tal piisavalt investeerida. Ka ettevõtte
maksevõime näitaja on madal.
e. Anton arendab oma ettevõtet edasi. Ta täitis püstitatud eesmärgid ning lõi head
tingimused ettevõtte edaspidiseks arendamiseks, kuigi ettevõtte kasum oli esimesel aastal
väga väike.
(1 punkt)

